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Jó szezonunk volt 2017-ben! 

Az időjárás kedvezett a strandolóknak, a kirándulóknak is egyaránt. A Balaton vízminősége kiváló volt, 

a strandok jól látogatottak voltak. Ahogy a szálláshelyeken fontos a turistáknak manapság a 

légkondicionáló, úgy a strandokon az értékmegőrző fontosságát tartják elsődlegesnek. A mai modern 

és értékes telefonokat nem hagyják otthon a strandolók, szeretnék biztonságban elhelyezni, ezért ez 

nagyon szükséges lenne mindhárom strandon. Ezt külön kiemelve keresték a turisták a strandolási 

lehetőségeket. 

Jeleztük már, hogy nagyon hiányzik egy bankautomata a Balaton parton, hogy a külföldiek pénzt 

tudjanak váltani, ne kelljen ezért a városba jönniük. Sajnos ez 2017-ben nem valósult meg, de 2018  

szezonra megoldódni látszik, tárgyalunk egy céggel, aki telepítene egy automatát, ennek intézése 

folyamatban van. 

A nyár kicsit nehezen indult, de ezt tapasztaljuk már évek óta, hogy egyre később tevődik a szezon 

indulása. 

Feltűnő volt, hogy májusban nem volt olyan sok iskoláscsoport, és felnőtt kirándulók, mint évekkel 

ezelőtt. 

A tömegközlekedéssel városunkba érkező diákcsoportoknak és az egyéni turistáknak is  gondot okoz, 

hogy nincs csomagmegőrző sem a vasút- sem a buszállomáson. A Sétáló utcai irodánkban van erre 

lehetőség, de mire ide felérnek a csomagokkal (mert a szállást csak délután foglalhatják el és pl. a 

Zala kempingben laknak)  az jó kis séta! Felajánljuk néha, hogy lemegyünk a szolgálati autóval és 

levisszük a csomagokat egy csomagszobába, így kényelmesen meg tudják nézni a várost csomagok 

nélkül, majd gyalog elsétálnak a szállásra. Vagy van csoport, akik Budapestről érkeznek vonattal, 

Gyenesdiáson van a szállás, megszakítanák az utat, hogy megnézzék Keszthelyt, és utána vonattal 

mennének tovább, egyértelmű, hogy nem megoldás nekik ide felcipelni a csomagot, aztán vissza a 

vasútra, hogy vonattal Gyenesbe menjenek!). Az Energia téren lévő irodánkban is bevállaljuk a 

csomagmegőrzést – ugyan ott kicsit szűkös a hely -  hogy segítsük a turisták problémájának 

megoldását. E két lehetőségnek a kitáblázása, de legalább is szórólapokon való terjesztése a jövő 

szezon feladata lesz, hogy tudjanak róla. Remélhetőleg a MÁV pénztárosai segítenek a 

terjesztésében! 

A tavaszi-őszi időszakban nagyon sok gyalogolni vágyó turista keres lehetőséget, át is adjuk pl. a 

Balatonfelvidéki Nemzeti Park látogató helyeiről szóló kiadványt, de visszajönnek, hogy találják meg a 

helyeket, jobban ki kellene táblázni az odavezető utakat, pl. hogy innen kell indulni!! 

Az idei évben – mivel a tavaszi Nyitott Balaton akció április végén kezdődött – már ettől kezdve 

folyamatosan, minden nap 9-18-ig tartó nyitva tartással voltunk jelen a Balaton parton lévő 

kerékpáros info ponton a Tourinform irodával. Rengeteg gondot okozott, hogy a tavaszi időszakban, a 

diákcsoportok fő kirándulási szezonjában, a balaton-parti nyilvános WC nem üzemelt, illetve először a 

pelenkázó sem volt nyitva, ami később megoldódott. Erre a jövőben nagyobb figyelmet kellene 

fordítani, nagyon sok kellemetlen kérdést és megjegyzést tettek ezzel kapcsolatban az irodában lévő 

kollegának, amire mi sem tudtuk igazából a választ.  

Ez a WC probléma még mindig gond a város központjában is, sajnos nincs kitáblázva, a turisták nem 

találják meg, erre nagyon nagy „szükség” lenne! 

1. sz. melléklet



A szezon első nagyszabású rendezvénye pünkösdkor a KKM, nagyszerű sportesemény, sok 

résztvevővel és sok érdeklődővel, de az útlezárások miatt  bosszankodással. Úgy bezárták a várost az 

útlezárásokkal, még az itt lakók sem tudták merre kerüljenek, nem hogy az idegenek! Erre megoldást 

kellene találni, egy „menekülő” útvonallal, vagy gyakori lezárások feloldásával. Ugyanez a gond volt 

az egy héttel később megrendezésre került Triatlon versennyel, rangos országos esemény, de 

ellehetetleníti a város közlekedését, ráadásul borzasztó rossz volt a szórólapjuk, alig olvasható 

betűkkel kinyomtatva, ill. a honlapjukon lévő térkép sem volt nagyítható, az utcák nevei nem voltak 

beírva, így esély sem volt „menekülő útvonal” kikeresésének az irodánkba betérő érdeklődők 

megsegítésére. 

 

Mindkét esetben az úton kihelyezett,  jól olvasható információs táblák kellenének, vagy feltűnő 

nyilakkal  vezetve az autósokat nagyon nagy szimpátiát váltana ki a jövőben mind a helyi lakosság, de 

főként a várost abszolút nem ismerő idegenek örülnének az egyértelműbb tájékoztatásnak. 

Nagyon sok érdeklődőt, látogatót vonzott a Város Napja rendezvénysorozat, remek programok voltak 

mindenki nagy örömére. 

Múzeumok éjszakája – hála a nyárias időjárásnak! – remekül sikerült, élt, lüktetett a város, nagyon 

népszerűek voltak a látogatások és az ott szervezett programok mind a helyi lakosok, mind a városba 

látogató turisták számára. Voltak árusok is, ez jó kiegészítése volt a múzeumi eseményeknek. Kár, 

hogy a prospektus csak magyar nyelvű volt, így a külföldi érdeklődők nem tudták meg, hogy melyik 

múzeum milyen programok kínál, ezt sérelmezték is. 

Korábban is jeleztük, hogy legalább a nyári szezonban szervezett programok szórólapjait, plakátjait 

legalább egy idegen nyelven (pl. angol) is szerkeszteni kellene, hogy a külföldi turisták is értsék. 

Itt tartózkodásuk ideje alatt szeretnének részesei lenni a város és a környék programjainak, 

érdeklődők és mindig sajnálkoznak rajta, hogy nem értik a leírásokat. 

Már májusban megkaptuk a Nyári Színház jegyeit, mindenki meglepődött a  magas árakon, ennek 

ellenére a 7500,- ft-os jegyek is jól fogytak. A megemelt nézőtér miatt lettek magasabbak az árak, 

mindenki üdvözölte ezt, és remélték, hogy jól beválik, már csak a jó időben kellett bízni, ami az idei 

változékony nyári időjárásban egy nagy kérdés volt! De sikerült, ismét nagy siker volt, egy kivételével 

minden előadás teltházas volt. 

Évek óta részt veszünk a 24 órás Balaton kerülő kerékpáros teljesítménytúra lebonyolításában, a 

Spirit of Balaton akcióban. Idén új helyszínen vártuk a Keszthelyen át kerekezőket, mégpedig a 

balaton-parti Tourinform irodában voltunk. Igyekeztünk feltűnően kitáblázni, hogy mindenki 

észrevegye, a SOB honlapján is megjelent az új helyszín! Szombat reggel 8-tól vasárnap reggel 8-ig 

tartottunk ügyeletet, a vártnál kicsit kevesebb létszámban jelentek meg a túrázók, de örömmel 

fogadták a 24 órás nyitva tartásunkat. 

KeszthelyFest programjai nagyon jól sikerültek,  színvonalas koncertek, események zajlottak nagy 

sikerrel. Sajnos a szórólap csak magyarul készült, pedig  sok  külföldi érdeklődött volna. Több 

helyszínen, jó szervezéssel a „bőség zavara” volt, mindenki megtalálhatta az érdeklődésének 

megfelelő színvonalas eseményt! 

A Streetfestival az előző évhez hasonlóan sok érdeklődőt vonzott a Sétáló utcára esténként. Jó ötlet, 

remek kivitelezés, az ismert fellépők mellett a még  ismeretlen, de már népszerű fiatal zenészek is 

lehetőséget kaptak. 



A külföldi vendégek idén is dicsérték a Sétáló utcát díszítő selyem dekorációt, a színes esernyőket! 

Milyen jó lenne valami ilyen formában színesíteni a Fő teret is, ezek egyben talán árnyékolásnak is jók 

lennének a forró nyári napokon a téren. 

Sajnálatos módon az idei Sörfesztiválról sem kaptunk semmiféle információt, sem szórólapot, 

vendégektől tudtuk meg, hogy „valami készül” a Balaton parton. Szeretnénk kérni a szervezőket, 

hogy tájékoztassanak bennünket! 

Borfesztiválról készültek idegen nyelvű szórólapok is, örömmel üdvözöltük ezt! Hosszú évek óta 

népszerű program, sokan keresik, ehhez igazítják a nyaralásukat. 

Szeptemberben ötödik alkalommal került megrendezésre a Keszthelyi Nemzetközi Verkli Fesztivál. 

Nagyon készültünk a jubileumi fesztiválra, amit sajnos az eső szinte teljesen elmosott, legalább is a 

szombati napon. A sok előkészület, munka hiába volt, a fellépők nem tudták előadni produkciójukat, 

az áramellátást biztosító Kurdy Károly balesetveszély miatt aztán ki is kapcsolta az áramot. 

Hömpölygött az esővíz a Fő téren, pillanatok alatt megtelt vízzel a Gimnázium előtti áramelosztó 

akna, így nem lehetett folytatni az előadásokat. Nagyon sajnáltuk, hogy ez így alakult, és hogy ez ne 

forduljon elő másokkal sem, szeretnénk felhívni a figyelmet erre a problémára! Illetve megoldására! 

Biztonságossá kellene tenni ezt az áramellátó aknát mielőtt valami baleset történik. 

Javasolnánk egy májustól-december végéig felállított fix  színpadot felépíteni a kútháznál, ami a Fő 

téren zajló programok helyszíne lehetne egész nyáron, illetve az adventi időszakban. Ennek az eső 

elleni védelmét meg kellene oldani, hogy rossz idő esetén is meg lehessen tartani a programokat, 

tehát a nagy szél, eső ellen is biztonságos legyen.  

A több mint 10 éve bevezetett West-Balaton Keszthely turisztikai kedvezménykártyát nagyon jól 

ismerik a vendégek, mind a belföldiek, mind a külföldiek. A szállásadók által kiállított 

vendégbejelentő egyik példányát behozva az irodánkba igényelhetik a kártyát, mellyel különböző 

kedvezményeket kapnak a szolgáltatóknál. Balaton parti irodánkban is kiválthatják ezt a turisták. 

A kerékpár kölcsönzés irodánk legnépszerűbb szolgáltatása tovább is. 3 órára, vagy akár több napra is 

bérlik a vendégek, kerékpárral járják be a várost, vagy a Nyugat-Balaton régió több helyszínét. 

Kiegészíthetik  vonattal vagy hajóval a közlekedést, nagyon kedveltek így kombinálva a túrák. 

És végül: akármilyen is az időjárás a szezonban, előtte is utána, nagyon fontos, hogy legyünk szíves 

vendéglátók, örüljünk a Keszthelyre látogató idegeneknek, fogadjuk őket szeretettel! 

 

 

 

 

 

 


